
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ       
      ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 
     ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ 
     Τηλ.: 26533-60008 

                     Ελεούσα  20-06-2019 
                     Αρ. Πρωτ.: 9463 
 
       ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

1. Γρίβας Περικλής(αναπληρωτής) 
2. Γκουγιάννος Ευάγγελος 
3. Βότσικας Αλκιβιάδης 
4. Μάστακας Θωμάς 
5. Γαρδίκος Βασίλειος 
6. Βούζας Χρυσόστομος 

 

 

 
     Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό 
Κατάστημα στην Ελεούσα στις 24 Ιουνίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
13.00μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της 
ημερήσιας διάταξης: 
 
 
1. Ανάθεση σε δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης κατόπιν της αριθ. 

331/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, 
σχετικά με την έφεση του Δημητρίου Ράπτη κατά του Δ.Ζίτσας. 

2. Εγκριση ενέργειας πληρωμής προστίμου και υπαγωγής στη ρύθμιση 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 
98 έως 109 του ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73Α΄)του κεφαλαίου αυτοτελούς 
διαχείρισης του Δήμοτ Ζίτσας με την επωνυμία «Κληροδότημα Ιωάννη 
Ισκου» και λήψη της σχετικής απόφασης. 

3. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου κατόπιν αιτήσεως κατοίκων  
Τ.Κ. Δεσποτικού Δ.Ζίτσας 

4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών - Καθορισμός των όρων διακήρυξης 
ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή δημόσιου διαγωνισμού για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υγρών Καυσίμων – Λιπαντικών – Αντιψυκτικών του 
Δήμου  Ζίτσας και των Νομικών Προσώπων του» για τα έτη 2019-2020 - 
Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης των 
προσφορών 

5. Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αφορά την Προμήθεια 
Μηχανημάτων Έργου και Συνοδευτικού Εξοπλισμού για τις Ανάγκες 
του Δήμου Ζίτσας  

6. Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης , που αφορά την 1η Ομάδα (Προμήθεια 
οικοδομικών υλικών)-2η Ομάδα (Προμήθεια τσιμεντοσωλήνων)-3η 
Ομάδα (Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου και κράσπεδων για τη    Δ.Ε. 
Πασσαρώνας) και 6η Ομάδα (Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος), 
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
οικοδομικών υλικών (Προμήθεια οικοδομικών υλικών και 
τσιμεντοσωλήνων για τον Δήμο Ζίτσας, αδρανών υλικών, 
σκυροδέματος, πλακών πεζοδρομίου και κράσπεδων για τη Δ.Ε. 
Πασσαρώνας, ψυχρού & θερμού ασφαλτομίγματος). 

7. Εγκριση ή μη πρακτικών Ι & ΙΙ Επιτροπής διαγωνισμού (ελέγχου 
δικαιολογητικών συμμετοχής –Τεχνικής προσφοράς- αποσφράγισης 
οικονομικών προσφορών) ,που αφορά την Προμήθεια εξοπλισμού για 
την αναβάθμιση της Παιδικής Χαράς Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς Δήμου Ζίτσας. 



8. Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αφορά το έργο: Εργασίες 
βελτίωσης παιδικών χαρών Δ.Ζίτσας  

9. Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αφορά το έργο :«Τσιμεντόστρωση 
δρόμου στην Τ.Κ. Βερενίκης 

10. Εγκριση ή μη πρακτικού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου –
καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση ΛΙΑΝΗ της Τ.Κ. Ροδοτοπίου Δ.Ε. 
Πασσαρώνος Δήμου Ζίτσας,εμβαδού 12.125τ.μ. 

11. Εγκριση ή μη πρακτικού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (σχολικός 
κλήρος) στη θέση «Μπουκαριάτσα» της Τ.Κ. Ροδοτοπίου Δ.Ε. 
Πασσαρώνος Δήμου Ζίτσας,εμβαδού 18.063τ.μ. 

12. Εγκριση ή μη πρακτικού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου –
καλλιεργήσιμης έκτασης(τεμ. 364) της Δ.Κ. Ελεούσας Δ.Ε. 
Πασσαρώνος Δήμου Ζίτσας,εμβαδού 8.366τ.μ. 

13. Εγκριση ή μη πρακτικού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου –
καλλιεργήσιμης έκτασης(τεμ. 367) της Δ.Κ. Ελεούσας Δ.Ε. 
Πασσαρώνος Δήμου Ζίτσας,εμβαδού 5.444τ.μ. 

14. Εγκριση ή μη πρακτικού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου –
(αρδευόμενου αγροκτήματος ) στη θέση ΚΑΣΣΗΣ της Τ.Κ. Ροδοτοπίου 
Δ.Ε. Πασσαρώνος Δήμου Ζίτσας,εμβαδού 26.205τ.μ. 
 

 
 

 
 
                                                                          Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 
                                                                              ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 


